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Uvádzanie zliav na EDI faktúrach  

 

Tento dokument predstavuje usmernenie pre korektné zavedenie údajov týkajúcich sa zliav 

pri elektronickej výmene obchodných dokladov (EDI) so subjektmi COOP. Na doklade 

faktúra (EDI správa INVOIC) je možné uviesť zľavu priradenú celej faktúre. Celková zľava 

na faktúre sa používa pri komunikácii s logistickými centrami a COOP Jednotami 

(veľkoobchodné sklady, formáty Tempo SUPERMARKET a SUPERMARKET I) skupiny COOP. 

 

Kompletná dokumentácia i implementačné príručky (MIG) všetkých používaných správ sú 

dostupné na stránke COOP Jednoty Slovensko v sekcii EDI: www.coop.sk/sk/edi  

 

Uvedený opis je určený pre implementáciu správy vo formáte EDIFACT! 

Zľava na riadkovej položke 

Zľavy na riadkovej položke sa na faktúrach neuvádzajú (ani v % ani v absolútnom 

vyjadrení). Naďalej je však povinné uvádzať údaj "Cena za jednotku pred odčítaním zliav" 

(PRI+AAB) a "Cena za jednotku po odčítaním zliav" (PRI+AAA) pričom oba údaje budú 

obsahovať rovnakú hodnotu zodpovedajúcu netto cene uvedenej na webovom rozhraní 

obchodného zástupcu kupujúcich, resp. zmluvne dohodnutej cene (napr. počas trvania 

marketingovej akcie). 

 

Celková zľava na faktúre   

 

Celková zľava (zľava pre veľkoobchody, zľava pre formáty Tempo SUPERMARKET a 

SUPERMARKET 1) na faktúre sa uvádza ako „Dodatočná zľava na faktúre“ pričom samotná 

zľava sa priraďuje ku súvisiacej daňovej skupine. 

 

 Dodatočná zľava na faktúre ako celok v daňovej skupine 0 v % 

EDIFACT: G016/ALC-AVAT0/G019/PCD/5482 

 Dodatočná zľava na faktúre ako celok v daňovej skupine 0 (absolútne) 

EDIFACT: G053/ALC-AVAT0/MOA+8/5004 

 Dodatočná zľava na faktúre ako celok v daňovej skupine 1 v % 

EDIFACT: G016/ALC-AVAT1/G019/PCD/5482 

 Dodatočná zľava na faktúre ako celok v daňovej skupine 1 (absolútne) 

EDIFACT: G053/ALC-AVAT1/MOA+8/5004 

 Dodatočná zľava na faktúre ako celok v daňovej skupine 2 v % 

EDIFACT: G016/ALC-AVAT2/G019/PCD/5482 

 Dodatočná zľava na faktúre ako celok v daňovej skupine 2 (absolútne) 

EDIFACT: G053/ALC-AVAT2/MOA+8/5004 

 Dodatočná zľava na faktúru ako celok v % 

EDIFACT: G016/ALC-ASUM/G019/PCD/5482 

 Dodatočná zľava na faktúre (absolútne) 

EDIFACT: G053/ALC-ASUM/MOA+8/5004 

 

Príklady použitia jednotlivých údajov sú uvedené v MIG dokumentácii ku správe INVOIC. 
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Výpočet zľavy na faktúre: Dodatočná zľava na faktúre (absolútne) 

Suma za všetky položky („Množstvo riadkovej položky“ x „Cena za jednotku pred odčítaním 

zliav“) x „Dodatočná zľava na faktúru ako celok v %“ = „Dodatočná zľava na fa. 

(absolútne)“ 

Pozor: Cena za jednotku pred odčítaním zliav = netto cena uvedená na webovom rozhraní 

obchodného zástupcu kupujúcich, resp. zmluvne dohodnutá cena.   

 

Údaje o zľave sú nepovinné, ak sa zľava neposkytuje. Dĺžka absolútne vyjadrených údajov 

je 12 znakov vrátane 2 des. miest a oddeľovača (bodka). Dĺžka percentuálne vyjadrených 

údajov 7 znakov vrátane 3 des. miest a oddeľovača (bodka). 

 

Všeobecné informácie o zľavách  

 

 zľava pre formáty Tempo SUPERMARKET a SUPERMARKET 1 je uvádzaná ako dodatočná 

zľava na faktúre. 

 Všetky ceny a zľavy sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. 

 

Príklad faktúry s použitými zľavami  

 

Príklad faktúry s dodatočnou zľavou na faktúre 3,13%, 14,97,- EUR absolútne. Dodatočná 

zľava je uvedená v časti pre druhú daňovú skupinu a v časti celkom, opäť s hodnotami 

3,13%, 14,97,- EUR absolútne (zelenou farbou je označené percento zľavy a tyrkysovou 

farbou je označený údaj absolútnej hodnoty zľavy). 

 

 

 

Riadková položka   Dodatočná zľava  

Množstvo 65  Dodatočná zľava za druhú daňovú skupinu: 
Cena za jednotku 7,36  Dodat. zľ. na fa. v daň. sk. 2 v % 3,13 

   Dodat. zľ. na fa. v daň. sk. 2 abs. 14,97 
   Dodatočná zľava - celkom:  
Cena za jed. po zľavách 7,36   Dod. zľava na fa. ako celok v % 3,13 
Celková cena za položku (bez DPH) 478,40  Dodatočná zľava na fa. (abs.) 14,97 

 

Cena za jednotku zodpovedá netto cene uvedenej na webovom rozhraní, ktorá je zmluvne 

definovaná na dve desatinné miesta. Celková cena za položku sa vždy uvádza na dve desatinné 

miesta zaokrúhlené matematicky. 
 

 

Faktúra vo formáte EDIFACT: 
UNA:+.? ' 

UNB+UNOD:3+0000000000000:14+3333333333333:14+121126:1702+10+++++EANCOM' 

UNH+10+INVOIC:D:01B:UN:EAN010' 

BGM+380+10236+9' 

DTM+137:20120405:102' 

DTM+325:20120404:102' 

DTM+35:20120404:102' 

DTM+90:20120405:102' 

PAI+::42' 

FTX+AAI+++Zapis s OR' 

RFF+DQ:12345' 

DTM+171:20120405:102' 

NAD+BY+1234567890123::9++Nazov - KUPUJÚCI+Ulica kupujuceho+Mesto 

kupujuceho++12345' 

RFF+VA:9876543' 
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RFF+GN:123456' 

RFF+FC:SK9876543' 

NAD+OB+1234567890123::9++Nazov - OBJEDNÁVATEĽ' 

NAD+DP+1212121212121::9++Nazov - MIESTO DODANIA' 

NAD+IV+1234567890123::9++Nazov - FAKTURAČNÉ MIESTO' 

NAD+SU+9876543210123::9++Nazov - DODÁVATEĽ+Ulica - dodávateľa+Mesto - 

dodávateľa++84104' 

FII+RB+898989898:0008:654846451+0900' 

RFF+VA:9876543' 

RFF+GN:12312' 

RFF+FC:SK9876543' 

CUX+2:EUR:4' 

PAT+3' 

DTM+13:20120404:102' 

ALC+A+AVAT2' 

PCD+1:3.13:13' 

ALC+A+ASUM' 

PCD+1:3.13:13' 

LIN+1++8900000000000:SRV' 

IMD+F++:::Z' 

IMD+E++:::Názov tovaru' 

QTY+47:65:PCE' 

MOA+203:478.40' 

PRI+AAB:7.36' 

PRI+AAA:7.36' 

TAX+7+VAT+++:::20' 

ALC+A' 

PCD+1:0.0' 

MOA+204:0.00' 

UNS+S' 

MOA+86:556.12' 

MOA+125:463.43' 

MOA+9:556.12' 

TAX+7+VAT++0.00+0' 

TAX+7+VAT++0.00+1:::10' 

MOA+124:0.00' 

TAX+7+VAT++463.43+2:::20' 

MOA+124:92.69' 

TAX+7+VAT' 

MOA+176:92.69' 

ALC+A+AVAT2' 

MOA+8:14.97' 

ALC+A+ASUM' 

MOA+8:14.97' 

UNT+56+10' 

UNZ+1+10' 
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